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CINE SUNTEM? 

Noi suntem elevii clasei a II-a B, Liceul Teoretic 
,,Callatis” din judeţul Constanţa care dorim să  

contribuim la păstrarea renumelui şcolii noastre. 

         Ne mândrim cu rezultatele noastre la învăţătură 
cât şi cu cele obţinute la concursuri şcolare şi activităţi 

extracurriculare. 

         Ideea realizării unei reviste s-a născut din dorinţa 
de a aşterne pe hârtie amintiri dragi, realizări ale 

noastre, timide uneori, şi imagini care să ne ajute să 
„vorbim” altora despre noi. 

 

CLASA  a II-a B   

Acî Enis, Anica Ana Maria, Argintaru Fabian, 
Burlacu Iulian, Capotă Ana, Cociuban Carol, Dincu 
Alexandra, Dragnea Carina, Enache Maria, Firuţă 
Răzvan, Leţcaie Maria, Macovei Eduard, Muhuleţ 

Andrei, Mustafa Denis, Rotaru Luiza, Şaban Ozgean, 
Şerban Rareş, Slăvescu Ioana, Şoancă Marius 

Sebastian, Stoina Miruna, Sucilă Antonia, Suliman 
Ender, Vlad Darius, Vuap Acelya 



 

 

DIN ACTIVITATEA NOASTRĂ... 

SĂRBĂTOAREA DE 1 DECEMBRIE 

     

 

 

 

 

 

„…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne 
pagina cea mai sublimă a istoriei 

românești. Măreţia sa stă în faptul că 
desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici 
a unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui 

partid; este fapta istorică a întregii naţiuni 
române, realizată într-un elan râvnit cu putere, 
din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, 
un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i 
călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre 
ţelul dorit […]. Nu o victorie militară a stat la 
temelia României Mari, ci actul de voinţă al 

naţiunii române de a-i da armătura teritorial-
instituţională, care este statul naţional. […]” 

Astfel marchează regretatul academician Florin 
Constantiniu semnificaţia istorică a zilei de 1 

decembrie 1918. 



 
POVESTEA LUI MOŞ NICOLAE 

Cine  nu a auzit de Moş Nicolae, acel bătrân iubitor care 
an de an vine pe căi nevăzute şi aduce daruri multe copiilor buni 
şi cuminţi? 
Sf. Nicolae s-a  născut în Orientul Mijlociu la 350 de mile nord 
de Bethleem. Istoria şi legendele legate de Sfântul Nicolae se 
întrepătrund, dar se cunoaşte cu certitudine ca a trăit în secolul 
al IV-lea, a fost cardinal de Myra (acum aflată pe teritoriul 
Turciei) şi a fost recunoscut şi onorat ca sfânt începând cu secolul VI. Nu mai puţin 
de 21 de "miracole" îi sunt atribuite, Sfântul Nicolae devenind cunoscut pentru 
credinţa, zelul şi dragostea pentru semeni, şi în special pentru copii. Nicolae 
provenea dintr-o familie înstărită, iar la moartea ambilor părinţi (era încă copil) a 
moştenit întreaga avere, pe care s-a hotărât să o folosească în scopuri umanitare şi 
să-i ajute pe cât mai mulţi oameni nevoiaşi.  

De-a lungul secolelor au apărut poveşti şi legende despre viaţa şi binefacerile 
Sfântului Nicolae. Toate acestea au ajutat la înţelegerea caracterului extraordinar al 
acestuia şi de ce a fost atât de mult îndrăgit şi considerat protector al celor 
neajutoraţi şi neputincioşi. 

Una dintre cele mai cunoscute legende este  aceea a celor trei surori, fetele 
unui nobil sărac, care datorită situaţiei financiare precare nu se puteau mărita. Se 
spune că atunci când fata cea mare a ajuns la vremea măritişului, cel ajuns deja 
cardinal, Nicolae, a lăsat noaptea, la uşa casei nobilului, un săculeţ cu aur. Povestea 
s-a repetat întocmai şi când a venit vremea de măritiş pentru cea de a doua fată. 
Când i-a venit vremea şi celei de a treia fete, nobilul a stat de pază să afle cine-i cel 
care le-a făcut atâta bine fetelor lui. În noaptea cu pricina, nobilul a stat de pază şi l-
a văzut pe cardinal cum a lăsat săculeţul cu aur. Se spune că Sfântul Nicolae s-a 
urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei, într-o şosetă pusă la 
uscat şi de aceea a apărut obiceiul agăţării şosetelor de şemineu. Când tatăl fetelor a 
văzut una ca asta, Nicolae l-a rugat să păstreze secretul, dar bineînţeles că acesta nu 

 a putut fi ţinut. De atunci, oricine primea un cadou neaşteptat îi mulţumea 
lui Nicolae pentru el. Cei trei săculeţi de aur făcuţi cadou fetelor de nobil au 
devenit simbolul Sfântului Nicolae sub forma a trei bile de aur.  

O altă legendă spune că, după călătoria pe care a făcut-o în Ţara Sfântă, 
încercând să meargă pe urmele lui Isus, Nicolae s-a întors în ţara lui pe mare.  



 
 

O furtună teribilă s-a abătut pe mare şi corabia stătea gata să se rupă. Nicolae 
a stat şi s-a rugat la Dumnezeu, iar marinarii au rămas surprinşi de oprirea 
neaşteptată a furtunii. De atunci, Sfântul Nicolae a devenit patronul marinarilor şi 
al călătorilor.  

În România, Sfântul Nicolae, cunoscut ca Moş Nicolae, vine în fiecare an, în 
noaptea de 5 spre 6 Decembrie cu daruri atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. În 
seara zilei de 5 Decembrie, ghetele şi cizmele sunt curăţate, lustruite şi puse la uşă 
în casa fiecărui român. Moş Nicolae are grijă de fiecare membru al familiei şi el 
pune câte un cadou mic (în general dulciuri sau fructe) în ghetele sau cizmele 
fiecăruia. În unele părţi ale ţării, Moşul aduce şi crenguţe argintii (crenguţe subţiri 
ce se dau cu un strat de bronz) odată cu darurile. Copiii neascultători sunt avertizaţi 
de părinţi că vor primi doar crenguţele dacă nu sunt cuminţi (de aici şi asocierea 
dintre băţ şi Sfântul Nicolae, folosit la cuminţirea obraznicilor). Obiceiul acesta, al 
venirii lui Moş Nicolae, este foarte vechi la români şi este unul dintre cele mai 
importante sărbători ale anului, în special pentru copii. 

 
 

 

 

 

 

 



 

POVESTE  CU MOŞ  CRĂCIUN 

( folclor )  
 

 
Se spune că după un drum lung şi obositor, Sfânta Fecioară împreună cu Sfântul 
Iosif au ajuns în Betleem, un orăşel situat mai jos de Ierusalim. 

Simţind că i-a venit vremea să nască, Sfânta Maria l-a rugat pe Sfântul Iosif 
să găsească un sălaş unde să se adăpostească. 

A bătut din poartă în poartă, dar nimeni nu i-a primit. Ajunşi la casa lui 
Moş Ajun, acesta i-a îndreptat la fratele său Moş Crăciun, deoarece el era sărac şi 
nu avea loc nici pentru copiii lui. 

Pe la miezul nopţii au ajuns la Moş Crăciun, om bogat, care avea case mari, grajduri pline 
cu vite şi o mulţime de oi. Cu toate acestea Moş Crăciun nu le-a dat adăpost în casă; i-a trimis în 
staulul vitelor, unde Sf. Fecioară a născut pe Domnul Sfânt.  

După ce Isus a venit pe lume, grajdul s-a umplut de o lumină lucitoare 
ca lumina soarelui. În iesle s-au aprins zeci de făclii, iar paiele scânteiau ca nişte 
luminiţe. 

Dimineaţa, Moş Crăciun s-a dus să dea mâncare vitelor. A rămas mirat 
văzând grajdul înconjurat de o lumină neobişnuită, iar în iesle un prunc la care 
păstorii îngenunchiaţi se rugau. Îngerii din cer cântau din trâmbiţe cu flori de 
măr în mână. 

Moş Crăciun şi-a adus aminte de cele spuse de proroci:,,Dumnezeu va trimite pe pământ 
pe Fiul Său să mântuiască lumea. El se va naşte din Fecioara.” 

A îngenuncheat alături de păstori şi cu lacrimi în ochi a cerut iertare lui Dumnezeu pentru 
fapta sa. 
Pentru a-şi îndrepta greşala, Moş Crăciun a hotărât să împartă averea copiilor. De atunci, în 
fiecare an, cu traista plină urcă în sania trasă de cai albi şi colindă pământul în lung şi-n lat pentru 
a împărţi daruri copiilor. 

După ce a murit, moşul cel bun a ajuns sus în ceruri de unde priveşte pe pământ, să vadă 
ce fac copiii. Un înger scrie într-o carte mare tot ce îi dictează moşul despre fiecare copil în par- 
te : dacă s-a rugat, a ascultat părinţii, a învăţat la şcoală, într-un cuvânt faptele bune, dar şi pe cele 
rele. 

În noaptea de Crăciun coboară pe o rază de lună, cu tolba plină de daruri, până la pământ 
şi se urcă într-o sanie care-l poartă pe la casele copiilor. Uneori Moşul călătoreşte cu elicopterul, 
avionul sau taxiul pentru a străbate cu mai multă uşurinţă distanţele. 

Dar pe Moşul cel adevărat de mult nu l-a văzut nimeni deoarece Dumnezeu i-a dat harul 
de a se face nevăzut. El poate intra în casă pe fereastră, pe gaura cheii sau chiar pe uşă. Lasă 
bradul încărcat cu beteală, beculeţe, daruri şi pleacă mai departe. 

În amintirea acestui Moş bun, ziua în care se sărbătoreşte Naşterea Domnului se numeşte 
Crăciun, iar ziua premergătoare Crăciunului se numeşte Ajun, deoarece Moş Ajun a călăuzit-o pe 
Sf. Fecioară Maria şi pe Sf. Iosif spre casa lui Moş Crăciun. 

 

 



 

SERBAREA DE CRĂCIUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

          DE CRĂCIUN                           BRĂDUŢUL 

De Crăciun îţi dăruiesc                                            Un brăduţ împodobit 

Dragostea mea şi te iubesc                                      Cu beteală argintie 

Eşti neaua albă din sufletul meu                            Şi steluţe ce-mi par mie, 

Eşti steaua colorată                                                O magie fermecată 

Din vârful brăduţului, mama mea!                        Care umple lumea toată 

                                                                              De colinzi şi  ciocolată. 

DRAGNEA CARINA – clasa a II-a B         SUCILĂ ANTONIA – clasa a II-a B 

 
 
 



 
 

MAGIA IERNII 
 

 În data de 17 decembrie am participat cu colectivul clasei la 
festivalul ,,Magia Iernii” organizat de Grădinița Nr. 3, coordonat de 
doamna prof. înv. preprimar Ivașcu Gela, la Casa de cultură. Elevii au 
fost foarte încântați și s-au coordonat extraordinar în timpul dansurilor 
prezentate astfel încât au fost recompensați cu covrigi și premiul I. 
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